ประกาศรางวัลผลงานวิ จยั ด้านตลาดทุน ปี 2556
(ในโครงการสนับสนุนทุนวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี 2556)
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารทางานวิจยั เกีย่ วกับตลาดทุนทีม่ คี ุณภาพในวงกว้าง สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้สนับสนุนการทางานวิจยั ด้านตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องทัง้ ในด้านองค์ความรู้ ฐานข้อมูล
และเงินทุน โดยในปี 2556 มีสถาบันการศึกษาชัน้ นาของประเทศ 15 แห่งเข้าร่วมโครงการและได้ผลิตผลงานวิจยั ด้านตลาด
ทุนจานวน 25 เรื่อง และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาฯ ในการผลิตงานวิจยั ด้านตลาดทุนทีม่ ี
คุณภาพ สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนจึงได้จดั การประกวดผลงานวิจยั และมอบรางวัลสาหรับงานวิจยั ทีผ่ ่านเกณฑ์การตัดสิน
จากการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลงานวิจยั ด้านตลาดทุน ประจาปี 2556 ได้พจิ ารณา
ผลงานวิจยั ทีเ่ ข้าร่วมชิงรางวัล และมีมติอนุมตั ใิ ห้รางวัลงานวิจยั ด้านตลาดทุน ประจาปี 2556 จานวน 5 รางวัล ดังนี้
ปริญญาเอก รางวัลงานวิ จยั ด้านตลาดทุน: จานวน 1 รางวัล ได้แก่
รางวัลงานวิ จยั ระดับ “ชมเชย”
1. งานวิ จยั หัวข้อ

“The Effect of Corporate Governance on Earnings Management in Thai Market”

โดย คุณนพพล ตัง้ จิ ตพรหม
คณะบริหารธุรกิ จ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. กนกพร นาคทับที
ปริญญาโท รางวัลงานวิจยั ด้านตลาดทุน จานวน 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลงานวิ จยั ระดับ “ดีเด่น” ได้แก่ งานวิ จยั หัวข้อ “ประสิ ทธิ ผลของมาตรการแคชบาลานซ์ (Cash Balance)
สาหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ของตลาด” โดย คุณศิ รภพ ปภัทธนนันท์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิ จ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิ น
2. รางวัลงานวิ จยั ระดับ “ดี” ได้แก่ งานวิ จยั หัวข้อ “การวิ เคราะห์ความเสี่ยงภายในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เอเชีย
ตะวันออก Systemic Risk Analysis of East Asian Stock Markets” โดยคุณอภิ ชาติ วิ ศิษฐ์กิจการ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. พงษ์ศกั ดิ์ เหลืองอร่าม

3. รางวัลงานวิ จยั ระดับ “ชมเชย” ได้แก่ งานวิ จยั หัวข้อ “An analysis of short sale and speed of price
adjustment: evidence from the Stock Exchange of Thailand” โดยคุณกวิ นทร์ วีรวัฒน์สุนทร
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิ ทยาโรจน์

และรางวัล “ขวัญใจผูป้ ระกอบการในธุรกิ จตลาดทุนไทย” จานวน 1 รางวัล ได้แก่ งานวิ จยั หัวข้อ “Selection of
Investment Strategies in Thai Stock Market” โดย คุณธนะชัย บุญสายทรัพย์ (ระดับปริญญาเอก)
สถาบันบัณฑิ ตบริหารธุรกิ จ ศศิ นทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ชนวีร ์ สุภทั รเกียรติ

สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกบั ทุกท่าน ทีไ่ ด้รบั รางวัลและขอขอบคุณ
สาหรับทุกสถาบันการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจยั ฯ ดังกล่าว สาหรับในปี 2557 จะยังคงมีโครงการอย่าง
ต่อเนื่องโดยกาหนดการต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป สาหรับรายละเอียดของการนาเสนอผลงานวิจยั ทีผ่ ่านมา สามารถดูได้
ที่ www.set.ot.th/setresearch

สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดรางวัลผลงานวิ จยั ด้านตลาดทุน
เนื่องจากผลคะแนนของงานวิจยั ในระดับปริญญาเอกไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินรางวัลดีเด่น
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลงานวิจยั ด้านตลาดทุนประจาปี 2556 จึงมีมติอนุมตั ริ างวัลชมเชยสาหรับ
ผลงานวิจยั ระดับปริญญาเอกทีส่ มควรได้รบั รางวัล
รางวัล
ระดับปริญญาเอก
1. รางวัลชมเชย
ระดับปริญญาโท
1. รางวัลงานวิ จยั ดีเด่น
2. รางวัลงานวิ จยั ดี
3. รางวัลชมเชย
รางวัลขวัญใจผูป้ ระกอบการในธุรกิ จ
ตลาดทุนไทย

ผูว้ ิ จยั หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
บาทถ้วน)
40,000 บาท (สีห่ มื่นบาทถ้วน)
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

